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Přehled usnesení 94. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 2. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4734/94 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (František Dehner, místostarosta)

4735/94 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4736/94 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (František Dehner, místostarosta)

4737/94 4. Náhrada škody (František Dehner, místostarosta)

4738/94 5. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014
(František Dehner, místostarosta)

4739/94 6. Zveřejnění záměrů na pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4740/94 7. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4741/94 8. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4742/94 9. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014 (František Dehner, místostarosta)

4743/94 10. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4744/94 11. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

4745/94 12. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4746/94 13. Snížení výše nájemného pronajatých prostor v budově č.p. 2651 na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

4747/94 14. Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Rodimcevova 22, O.-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

4748/94 15. Udělení souhlasu k podnájmu prostor k podnikání v budově č.p. 2651 na ul. Výškovická 113, Ostrava-
Zábřeh a udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (František Dehner, místostarosta)

4749/94 16. Ukončení nájmu části nemovitosti na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh dohodou (František Dehner,
místostarosta)

4750/94 17. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

4751/94 18. Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (František Dehner, místostarosta)

4752/94 19. Zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o
ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, podnájem bytu, uzavření smlouvy k bytu pro
potřeby sociálního bydlení (František Dehner, místostarosta)

4753/94 20. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (František Dehner,
místostarosta)

4754/94 21. Žádost o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

4755/94 22. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

4756/94 23. Pacht částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4757/94 24. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4758/94 25. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4759/94 26. Předání majetku Statutárnímu městu Ostrava (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4760/94 27. Souhlas s kácením dřevin (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4761/94 28. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, „Zřízení parkovacích stání na parc.č. 71/69,
71/70, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.Jiřikovského“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4762/94 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene  služebnosti  inženýrské sítě  v k.ú. Hrabůvka,  U Lesa (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4763/94 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4764/94 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Závoří x U Cementárny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4765/94 32. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na pozemku parc.č.
st. 6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4766/94 33. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4767/94 34. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4768/94 35. Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2  zveřejnění záměru na pacht částí pozemků p.p.č.
608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4769/94 36. Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/08 s podílem na zast. poz. parc. č. st. 1182, ul.
Klegova č. pop. 1440, č. or. 21 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4770/94 37. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4771/94 38. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh na Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4772/94 39. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou v důsledku
změny prohlášení vlastníka budovy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4773/94 40. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4774/94 41. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4775/94 42. Žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo schválení splátkového kalendáře - Zemba Pavel (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

4776/94 43P. Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4777/94 44P. Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4778/94 45P. Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4779/94 46P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2013 Základní školy a mateřské školy, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4780/94 47P. Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2015 - 2018 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4781/94 48P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů) - „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20,22,24 Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4782/94 49P. Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad )
"Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4783/94 50P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a odd. B části II. Zásad) - Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka obj. SO 02 a
obj. SO 03 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4784/94 51. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)
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4734/94  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 200 tis. Kč

4735/94  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 12 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909, UZ 11  o 12 tis. Kč

4736/94  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5152 o 110 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121 o 110 tis. Kč

4737/94  
4

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu škody Bc. V. T.

4738/94  
5

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2014

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014
dle příloh předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014
dle příloh předloženého materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

4739/94  
6

Zveřejnění záměrů na pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
zveřejnit záměry na pronájem volných míst v níže uvedených  krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH:
- PO 01 na ul. Fr. Formana - PP - box č. 1, 2, 4, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 37, 42, 44, 46, 47, 56, 57,
58, 59, 60, 62
- PO 31 na ul. B. Četyny - PP - box č. 36
- PO 32 na ul. Vl. Vlasákové - PP - box č. 1, 2, 5, 11, 12, 15, 19, 24, 27, 31, 37
- PO 33 na ul. Vl. Vlasákové - PP - box č. 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 19/2, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 39, 41,
41/2
- PO 41 na ul. B. Václavka - PP - box č. 1, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 19/1, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 40, 41,
41/1, 41/2
- PO 41 na ul. B. Václavka - NP - box č. 52, 56, 60/2
- PO 42 na ul. B. Václavka - PP - box č. 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33, 41/1, 41/2
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- PO 42 na ul. B. Václavka - NP - box č. 45, 69
- PO 51 na ul. L. Hosáka - PP - box č. 5, 17, 46, 53
- PO 51 na ul. L. Hosáka - NP - box č. 82, 106

2)
zveřejnit záměry na pronájem volných míst pro jednostopá vozidla v níže uvedených  krytých stáních na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 400,- Kč měsíčně vč. DPH:
- PO 41 na ul. B . Václavka - PP - box č. 9/1
- PO 42 na ul. B. Václavka - NP - box č. 53/1
- PO 51 na ul. L. Hosáka - PP box č. 15/1, 40/1

4740/94  
7

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem - úprava nájemního vztahu - část pozemku parc.p.č. 740/71 ostatní plocha -
manipulační plocha, část o výměře 3 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská, za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst
u restaurace v objektu č.p./č.e. 275/2 na pozemku parc.č. 740/7 (přesah projektu stavby parkovacích míst
z pozemku parc.č. 740/51 na pozemek parc.č. 740/71), za cenu 45/Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.

4741/94  
8

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň, ul. Krestova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 2x13 m2 za účelem zřízení
a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4742/94  
9

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014
dle příloh  č. 1-5  materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-jih souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

4743/94  
10

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí V. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 13.979 Kč s příslušenstvím
za  nájemné a ve výši 7.420 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2005, r. 2006, r.
2007, r. 2008,
- p. J. B., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 336/10, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 118.098 Kč za poplatky z
prodlení a ve výši 11.066 Kč za náklady řízení, ve výši 4.096 Kč s příslušenstvím za refakturaci opravy bytu
a ve výši 5.000 Kč s příslušenstvím za refakturaci úhrady připojovacího poplatku elektroměru,
- pí A. N., za pronájem bytu na ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 28.465 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 21.831 Kč za poplatky z prodlení a ve výši 2.460 Kč za náklady řízení,
- p. J. P., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 337/6, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 148.041 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2005, ve výši 152.345 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 5.920 Kč
za náklady řízení,
- p. J. V., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 28.221 Kč s příslušenstvím
 za nájemné, ve výši 1.936 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1998 a r. 1999 a ve
výši 3.982 Kč za náklady řízení,
- p. J. D., za pronájem bytu na ul. Závodní 330/49, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 6.013,07 Kč za poplatek z
prodlení, ve výši 19.527,11 Kč s příslušenstvím za neuhrazený odběr elektr. energie, ve výši 6.435 Kč s
příslušenstvím za náklady opravy bytu a ve výši 5.000 Kč s příslušenstvím za za refakturaci úhrady
připojovacího poplatku elektroměru,
- p. K. L., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 152.405 Kč s příslušenstvím
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za nájemné a ve výši 5.640 Kč za náklady řízení,
- p. V. R., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 54.102,44 Kč za poplatek z
prodlení,
- p. J. R., za ubytovací místnost na ul. U Učiliště 685/7, Ostrava-Kunčice, ve výši 13.533,78 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 14.741,45 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
1998, r. 1999 a r. 2000 a ve výši 1.130 Kč za náklady řízení,
- pí N. O., za pronájem bytu na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 74.994,95 Kč za poplatek
z prodlení a ve výši 2.850 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4744/94  
11

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky
nad 10 000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.12.2013

4745/94  
12

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- pí H. P.,  zastoupené p. A. P., Písečná 3, okr. Jeseník, za byt na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-
Výškovice, ve výši 60% z částky 8.196 Kč, tj. 4.918 Kč,
- pí M. K., za byt na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 3.072 Kč, tj. 1.843
Kč,
- pí O. D., za byt na ul. Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 12.000 Kč, tj. 10.800 Kč,
- pí P. J. a p. M. J., za byt na ul. Volgogradská 2373/157a, ve výši 90% z částky 19.681 Kč, tj. 17.712 Kč,
- p. Z. L. a pí E. L., za byt na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 19.497 Kč, tj.
11.698 Kč,
dle důvodové zprávy

4746/94  
13

Snížení výše nájemného pronajatých prostor v budově č.p. 2651 na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost nájemce Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA, IČ: 26518007, se sídlem J. Maluchy 26/4,
700 30  Ostrava, o snížení výše nájemného pronajatých prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, budovy - občanská vybavenost  č.p. 1556, která je součástí
pozemku p.č. st. 1967, k.ú. Hrabůvka, na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka,

rozhodla

snížit výši nájemného pronajatých prostor  v budově č.p. 1556 na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka,
nájemci Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA, IČ: 26518007, se sídlem J. Maluchy 26/4, 700 30
Ostrava, o 50 % ze současné výše nájemného, tj. na částku 54 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
rozhodla

o zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 09.12.2008 na dobu neurčitou ve znění
dodatků, na pronájem části nemovité věci, t.j. prostor o výměře 199,80 m2 v budově č.p. 1556, na ulici Na
Mýtě 10 v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku p.č.st. 1976 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, za účelem provozování kluboven a skladů nájemcem - organizaci Samostatný kmenový a
klubový svaz Dakota o. s., a to z důvodu snížení nájemného na částku 54 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

4747/94  
14

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Rodimcevova 22,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 251,08 m2 v obytném
domě č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č. or. 22 v Ostrava-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st.
2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle Smlouvy o postoupení práva a povinností nájemce z nájemní smlouvy, a
to ze společnosti PIEROT TRADE s.r.o., IČ: 25847261, se sídlem Rodimcevova 2059, Ostrava-Zábřeh na
společnost Sequel team s.r.o., IČ: 02344726, se sídlem Sokolská třída 1615/50, Ostrava-Moravská Ostrava

II. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností Sequel team s.r.o., IČ: 02344726, se sídlem
Sokolská třída 1615/50, Ostrava-Moravská Ostrava na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obytném
domě č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č.  or. 22 v Ostravě-Zábřehu dle důvodové zprávy
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4748/94  
15

Udělení souhlasu k podnájmu prostor k podnikání v budově č.p. 2651 na ul. Výškovická 113,
Ostrava-Zábřeh a udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

I.
k podnájmu části nemovité věci, tj. prostor k podnikání o výměře 8,16 m2 v budově č.p. 2651 - objekt
občanské vybavenosti na ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, která je součástí pozemku p.č.st. 3453
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zábřeh nad Odrou, pro nově vznikající společnost Barreiro group s. r. o., a
to za stejných podmínek jaké má sjednány v nájemní smlouvě nájemce - PAMAX MORAVA s. r. o., IČ:
26851407, se sídlem Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh, maximálně však po dobu trvání nájemní
smlouvy, dle důvodové zprávy

II.
s umístěním sídla nově vznikající společnosti Barreiro group s. r. o., v části prostoru k podnikání v budově
č.p. 2651  na ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, a to po dobu trvání nájemního vztahu nájemce k předmětnému
prostoru k podnikání, dle důvodové zprávy

4749/94  
16

Ukončení nájmu části nemovitosti na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení nájmu části nemovitosti - jiné stavby č.p. 2625 na ul. Pavlovova č. or. 31 v Ostravě-Zábřehu
uzavřené s nájemcem společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem  28. října 1168/102, Ostrava-
Moravská Ostrava za účelem umístění zařízení - antény, zařízení pro příjem a přenos signálu internetu a
distribuční datové sítě pro daný dům dohodou ke dni 28.02.2014 dle důvodové zprávy

4750/94  
17

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku k nájemní smlouvě pronajatých prostor v obytném domě na ul. Volgogradská 2424/74 v
Ostravě-Zábřehu se společností DUBLON ACCOUNT, s.r.o., IČ: 25390279, se sídlem 28. října 770/6,
Ostrava-Moravská Ostrava dle důvodové zprávy

4751/94  
18

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, na dobu určitou, dle důvodové zprávy

D. K., V. Košaře 6, Ostrava-Dubina

4752/94  
19

Zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zajištění náhradního bytu, uzavření
smlouvy o ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, podnájem bytu, uzavření
smlouvy k bytu pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o zániku nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
Sibinským, dle důvodové zprávy

1) JUDr. M. K.

K. H., Odborářská 72, č. b. 10

2) Y. D.

Š. L., Čujkovova 32, č. b. 17
P. A., Volgogradská 126, č. b. 6
G. M., Čujkovova 23, č. b. 70

3) JUDr. J. J.

T. V., B. Václavka 1, č. b. 18

II.
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o zrušení výpovědi ze společného  nájmu bytu, dle důvodové zprávy

M. Š., Vaňkova 46 a M. I., Vaňkova 46, č. b. 19

III.

1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 56, 0+3, standard, č. b. 5

T. L., Jubilejní 62

2)  o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

T. L., Jubilejní 62, č. b. 1

IV.

uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 12 - K. J., F. Formana 33
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 18 - T. R., Horní 3  

V.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1) občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským, dle důvodové zprávy

1) Y. D.

K. Š., Vogogradská 157a, č. b. 11

2) JUDr. M. K.

T. M., Dr. Šavrdy 15 a T. T., Dr. Šavrdy 15, č. b. 18

VI.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

O. J., Zlepšovatelů 40, č. b. 2
H. M., Jubilejní 52, č. b. 1

VII.

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

M. L., Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 8, zastoupena V.M., Višňová 193/2, Hať

VIII.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 3
Š. I., Čujkovova 31

4753/94  
20

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 11, 1+3, standard, č. b. 3
B. S., Čujkovova 11. Ostrava-Zábřeh

4754/94  
21

Žádost o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy o ubytování k ubytovací místnosti č. 204 v objektu ubytovny na ul. Pavlovova 31 v
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Ostravě-Zábřehu s paní Jiřinou Jandorovou, nar. 09.11.1961, Holvekova 33, Ostrava-Kunčičky
trvá

na vyklizení ubytovací místnosti č. 204 v objektu ubytovny na ul. Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh paní J.J, ,
Holvekova 33, Ostrava-Kunčičky

4755/94  
22

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Františka Formana 55, 0+2, standard, č. b. 8
J. N., Františka Formana 55, Ostrava-Dubina

Vlasty Vlasákové 2, 1+2, standard, č. b. 10
F. J., Vlasty Vlasákové 2, Ostrava-Bělský Les

Bohumíra Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 5
Z. S. a G. S., Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

4756/94  
23

Pacht částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4574/90 ze dne 19.12.2013, ve věci rozhodnutí zveřejnit záměr na pronájem částí
pozemků p.p.č. 608/2 ostatní ploha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nah
Odrou o výměře 116 m2, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava  -
Jih, za účelem užívání zahrádky č. 45 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
rozhodla

o záměru pachtu části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 ostatní plocha, dráha
v k.ú. Zábřeh nad Odrou o výměře 116 m2, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, paní Vlastě Fikselové, bytem Jugoslávská 4, Ostrava –
Zábřeh, za cenu 11,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky předchozího
souhlasu Rady města Ostravy

4757/94  
24

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29.
dubna, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění směrové tabule o celkové výměře 1 m2 (0,88 x 0,06 m), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 500 Kč/m2/rok, Mateřské škole Learn N´ Play Acadamy, s.r.o., IČ: 29386187, Ruskova
1150/74, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

4758/94  
25

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)    pozemek parc.č.st. 1987/10, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu Ing. T. O., MBA a paní Bc. Z. O., bytem Žoluděvova 1518/1, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 2425, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
L. Š., bytem Průkopnická 2115/11, Ostrava-Zábřeh;
3)    ½ pozemku parc.č.st. 2982/3, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu L. P., bytem Vl. Vlsákové 969/20, Ostrava-Bělský Les;
4)    pozemek parc.č.st. 3606, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Z. Š., bytem Proskovická 677/41, Ostrava-Výškovice;
5)    pozemek parc.č.st. 3637, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům Ing. J. B. a MVDr. N. B., bytem Rezkova 2959/4, Ostrava-Zábřeh;
6)    pozemek parc.č.st. 4073, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu P. M., bytem Volgogradská 2396/62, Ostrava-Zábřeh.

4759/94  
26

Předání majetku Statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "Novostavba objektu pro
nájemní bydlení v m.o. Ostrava-Jih, ul. Kotlářova, Ostrava-Zábřeh" do majetku Statutárního města Ostravy
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v souladu se Statutem města Ostravy v hodnotě 231.196,- Kč
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

4760/94  
27

Souhlas s kácením dřevin

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti SHB, akciová společnost, se sídlem Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 702 00, IČ 25324365, o
vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin - stromů v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa P –
průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ v k.ú. Hrabůvka
vydává

souhlas s kácením dřevin- stromů

a to maximálně 48 kusů  o obvodu kmene ve výšce 130 cm do 80 cm v rámci stavby „Cyklotrasa P –
průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“,  na pozemcích p.p.č. 797/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace,p.p.č.  797/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, 797/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha , p.p.č. 278/16
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č . 304/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.311/1
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/36 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 479/5 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, p.p.č  311/33 ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú.Hrabůvka, lokalita ulic Provaznická x Dr.
Lukášové x Dr. Martínka,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava –
Jih za podmínky  náhradní výsadby v obvodu Ostrava – Jih.

4761/94  
28

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, „Zřízení parkovacích stání na
parc.č. 71/69, 71/70, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.Jiřikovského“

Rada městského obvodu

projednala

žádost Ing. S. ze společnosti VS Projekt, s.r.o., IČ: 25385054, se sídlem Na Obvodu 45/1100, 700 30
Ostrava - Vítkovice, o udělení souhlasu s kácením dřevin v rámci stavby „Zřízení parkovacích stání na
parc.č. 71/69, 71/70, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.Jiřikovského“, kdy investory akce jsou nájemci 9 částí
dotčeného pozemku za účelem výstavby parkovacích stání  

a
vydává

souhlas s kácením dřevin, a to 1 ks tisového keře o ploše 2,25 m2 a 1 ks stromu – katalpy o průměru
kmene 30 cm na pozemku parc.č. 71/69 ostatní plocha-zeleň, ul. V. Jiřikovského, k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
zmocňuje

Ing. S. ze společnosti VS Projekt, s.r.o., IČ: 25385054, se sídlem Na Obvodu 45/1100, 700 30 Ostrava -
Vítkovice k zastupování statutárního města Ostravy – Městského obvodu Ostrava-Jih ve správních řízeních
před správním orgánem ve věci týkající se kácení dřevin - 1 ks tisového keře o ploše 2,25 m2 a 1 ks stromu
– katalpy o průměru kmene 30 cm na pozemku parc.č. 71/69 ostatní plocha-zeleň, ul. V. Jiřikovského, k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

4762/94  
29

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene  služebnosti  inženýrské sítě  v k.ú. Hrabůvka,  U Lesa

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce „RODINNÝ DŮM
k.ú. Hrabůvka , p.č. 852/2“ v celkové délce cca 9 bm pod povrchem pozemku p.p.č. 801/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. u Lesa, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno
městskému obvodu Ostrava - Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 801/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa , která je v majetku Statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v
celkové  délce cca 9 bm pro pana    V. K.,  bytem V Zálomu 2898/4, 700 30  Ostrava – Zábřeh a paní K. A.,
bytem J. Maluchy 47/18, 700 30  Ostrava- Dubina za úhradu ve výši

- trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, ostatní plocha  
- ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:

a) umístění a užívání vodovodní a kanalizační přípojky
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b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby vodovodní a kanalizační přípojky

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem  

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem – vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky
panem V. K., bytem V Zálomu 2898/4, Ostrava – Zábřeh a paní A. K., bytem J. Maluchy 47/18, Ostrava-
Dubina, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 28.2.2016  a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4763/94  
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 35 bm včetně 1 ks přípojkové skříně na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
NN v délce cca 35 bm  včetně 1 ks přípojkové skříně, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks
přípojkové skříně

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks přípojkové
skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 28.2.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4764/94  
31

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Závoří x U Cementárny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikačního zařízení v rámci akce „Optické propojení
Ostrava 2014 – Závoří – U Cementárny“  v délce cca 1011 bm na pozemky st.p.č. 242/1 zastavěná plocha
a nádvoří, st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
438/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/40
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/2 zahrada, p.p.č. 439/23 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 439/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 439/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/33 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada,
p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/60 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1005/15
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 3004 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závoří x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 242/1
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 438/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/25 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 438/40 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/2 zahrada, p.p.č. 439/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 439/29 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 439/33 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/60 ostatní plocha,
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ostatní komunikace, p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1022/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a 3004 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby telekomunikačního zařízení v rámci akce „Optické propojení Ostrava 2014 – Závoří – U
Cementárny“  pro společnost MAXPROGRES telco, s.r.o., IČ: 02132133, se sídlem Traťová 574/1, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez
DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání stavby telekomunikačního zařízení
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby telekomunikačního zařízení,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby telekomunikačního zařízení -
společností  MAXPROGRES telco, s.r.o., IČ: 02132133, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00
Brno,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 28.2.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS a budou dodrženy podmínky odboru bytového a OH, dle důvodové zprávy

4765/94  
32

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na
pozemku parc.č. st. 6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva k budově bez čp. na pozemku parc.č. st.
6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní Z. B., bytem Kašparova 1411/2, Ostrava-Hrabůvka, za
podmínek dle předložené kupní smlouvy,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově bez čp.
na pozemku parc.č. st. 6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

4766/94  
33

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada o výměře 63 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, panu K. N., bytem Lechowiczova 7, Ostrava – Moravská Ostrava, a to na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2456/07/Ulr., uzavřené za účelem užívání zahrádky u obytného domu,
dohodou dnem 28.2.2014

b) zveřejnit záměr na pacht části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada  o výměře  63 m2   v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání zahrádky č. 4,  na dobu neurčitou  s šestiměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky vydání
předchozího souhlasu rady města

4767/94  
34

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice
Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha – zeleň  o výměře 8,5 m2,  v k.ú. Dubina
u Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem užívání přístupového chodníku k nebytovému prostoru, paní L. F., bytem
Z. Bára 113/2, 700 30 Ostrava - Dubina, dle smlouvy č. 7/014/226/13/Dzi ze dne 31.5.2013, dohodou
dnem 28.2.2014, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha – zeleň o výměře 8,5 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem užívání přístupu k nebytovému prostoru (přístupových chodník a
část pozemku pod stávajícím schodištěm), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4768/94  
35

Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2  zveřejnění záměru na pacht částí
pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu  částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha
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v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  o výměře 145 m2 za účelem užívání zahrádky č. 30,  s  nájemcem panem  J.K.vy
o nájmu nemovitosti č. 7/014/59/11/Ulr, ve znění dodatku č. 1
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 ostatní
plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou o výměře 145 m2,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky č. 30 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4769/94  
36

Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/08 s podílem na zast. poz. parc. č.
st. 1182, ul. Klegova č. pop. 1440, č. or. 21

Rada městského obvodu

a souhlasí

se zveřejněním záměru na budoucí úplatný převod 1 bytové jednotky číslo 1440/08, spolu s příslušným
podílem o velikosti 7312/235999 na společných částech a zastavěném pozemku u domu č. pop. 1440, ulice
Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182, celková zastavěná plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka,
část obce Hrabůvka
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru na budoucí úplatný převod 1 bytové
jednotky číslo 1440/08, spolu s příslušným podílem o velikosti 7312/235999 na společných částech a
zastavěném pozemku u domu č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182, celková zastavěná
plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka

4770/94  
37

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č.st. 3607, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita U Výtopny, který je v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávající garáží v cizím vlastnictví;

dle důvodové zprávy

4771/94  
38

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh na Odrou

Rada městského obvodu

a souhlasí

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
1)    pozemek parc.č.st. 1681/14, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. U
Skleníku;
2)    pozemek parc.č.st. 2466, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 21/598, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1568/37632, tzn. 9,37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
4)    pozemek parc.č.st. 2962/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 15/474, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1554/37898, tzn. 9,34 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)    ½ pozemku parc.č.st. 2968/2, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova
6)    pozemek parc.č.st. 3742, zast. pl o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

a

rozhodla
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s nájemcem Stavebním bytovým družstvem Vítkovice, se
sídlem na ul. Daliborova 54, Ostrava-Mariánské Hory, kdy v důsledku prodeje garážové jednotky fyzické
osobě dochází ke snížení celkového podílu družstva na pronajatých pozemcích, a to:
u nájemní smlouvy č. 7/014/110/12 ze dne 29.1.2010 parc.č.st. 1681/10, zast. pl. o výměře 21 m2 a
parc.č.st. 1681/14, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, snížení výměry o 23 m2 (tzn. o
parc.č.st. 1681/14 na ul. U Skleníku).

4772/94  
39

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou v
důsledku změny prohlášení vlastníka budovy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změny v nájemních smlouvách uzavřených na pronájem pozemku parc.č.st. 2956/1,
zast. pl. o výměře 225 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, který je v majetku
Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím
vlastnictví, k níž dochází v důsledku změny prohlášení vlastníka budovy. Změnou budou dotčeny velikosti
podílů pronajatého pozemku v rozsahu dle důvodové zprávy.
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4773/94  
40

Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle
geometrického plánu č. 3024-103/2013 ze dne 12.12.2013 oddělených a nově označených jako p.p.č.
654/224 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2  a  p.p.č. 654/225 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova, dle geometrického plánu č. 3024-103/2013 ze dne 12.12.2013
oddělených a nově označených jako p.p.č. 654/224 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 a p.p.č. 654/225
ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za podmínky
vvydání předchozího souhlasu rady města

4774/94  
41

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2 (6 řad x
5,4 m2) ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, za účelem výstavby 24 zavěšených balkónů k bytovému domu Lumírova
528/38, 528/40, 528/42, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4775/94  
42

Žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo schválení splátkového kalendáře - Zemba Pavel

Rada městského obvodu

nedoporučuje

prominutí poplatků z prodlení

- p. P. Z. za užívání bytu č. 10 v domě č. 63/2517 na ul. Volgogradská v Ostravě-Zábřehu ve výši 115
557,- Kč a 14 280,90 Kč a
doporučuje

uzavření splátkového kalendáře

s p. P. Z. na úhradu poplatku z prodlení formou pravidelných měsíčních splátek ve výši  3.000 Kč, a to po
dobu 42 měsíců, poslední  43. splátka je stanovena ve výši  3.837.90 Kč, dle důvodové zprávy a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih poplatky z prodlení prominout a
doporučuje

schválit splátkový kalendář

s p. P. Z. na úhradu poplatku z prodlení formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3.000 Kč, a to po
dobu 42 měsíců, poslední  43. splátka je stanovena ve výši  3.837,90 Kč, dle důvodové zprávy

4776/94  
43P

Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů
13, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 11.14  „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh " dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ VZ 11.14, dle ust. §
156  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle
předloženého návrhu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 11.14
Termín: 28. 02. 2014

4777/94  
44P

Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů
15, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu
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rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 12.14  „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ VZ 12.14, dle ust. §
156  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle
předloženého návrhu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 12.14
Termín: 28. 02. 2014

4778/94  
45P

Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  a části III. Zásad) - Zateplení objektu družiny u ZŠ
Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 10.14  „Zateplení
objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" dle ust.  § 86 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova,
Ostrava-Hrabůvka“ VZ 10.14, dle ust. § 156  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 10.14
Termín: 28. 02. 2014

4779/94  
46P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtletí r. 2013 Základní školy a mateřské školy, p.o. a odboru bytového a ostatního
hospodářství

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 odboru bytového a ostatního hospodářství,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

4780/94  
47P

Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a
části III. Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v Městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k významné veřejné zakázce na poskytnutí služeb VZ 14.14 „Celoroční
údržba veřejných a vyhrazených  travnatých ploch (DPS, hřbitov) v Městském obvodu Ostrava-Jih v letech
2015 - 2018“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a
předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení významné veřejné zakázky na
poskytnutí služeb VZ 14.14
Termín: 28. 02. 2014

4781/94  
48P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů) - „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20,22,24 Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 13.14 na provedení stavebních prací
"Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20,22,24 Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
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Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Libuše Kolouchová, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 13.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2014

4782/94  
49P

Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III.
Zásad ) "Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 09.14  "Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území
Ostrava-Jih" ve zjednodušeném podlitmitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami  ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise rady obvodu
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 09.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2014
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4783/94  
50P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a odd. B části II. Zásad) - Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka,
O.-Hrabůvka obj. SO 02 a obj. SO 03

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 01.14 "Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka obj. SO 02 - kanalizační
přípojky a obj. SO 03 - přípojka pro kamery" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem u Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 747.127,62 bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů

- jako druhým v pořadí s uchazečem OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:
29399491, za nabídkovou cenu:
Kč 796.539,33 bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy podchodu "Savarin"
ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka obj. SO 02 - kanalizační přípojky a obj. SO 03 - přípojka pro kamery"
Termín: 14. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební
úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka obj. SO 02 - kanalizační přípojky a obj. SO 03 -
přípojka pro kamery" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 21. 03. 2014

4784/94  
51

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 507 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 1 507 tis. Kč
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